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tozódnak a gyógyszertárakban végrehajtható mód·
gzerekre, hanen1 az eljárások kiv-álasztásánál ezek
korszerűsége volt döntő. Éppen ezért számos
(pi spektrofoto·
műszeres analitikai módszer
metria, f!uorometria stb.) szerepel a gyógyszerkönyvben, amelyek száma az 1958-ban megjelent
Addendumban még tovább bővlilt (pi polaro·
gráfia)
· J_.ényeges az, hogy a gyógyszerkö11yv inódszerei
vagylagosak és így nagy lehetőséget ad a gyógy·
szervizsgáló szá1ná1a a inódszerek11ek az adott
_esetekbe11 \ra.ló alka1111azása so1á11
i\. korszerű inűszeres és eg~yéb vizsgálati mód-_
szerek felvétele mellett az V Magyar Gyógyszer·
könyv szem előtt tartotta a gyógyszerek gyógy·
szertárba.11 elvégezhető vizsgálatát is. Ezt a kérdést az ún. tájékoztató gyorsvizsgálatok bevezetése oldotta meg Ezek a tájékoztató gyorsvizsgálatok az a11yag azonosítása n1ellett néhá11y olyan
úzsgálati pontot tartalmaznak, amelyek ~gyrészt
bárn1ely gyógyszei:tár ba11: a gyógyszertár egyszerű a11alitikai felszerelésével elvégezhetőek: másrészt az a11yag f(n1tosabb sze1111yezéseit: bo1nlásföként segéd·
termékcit kizárják, illetőleg -
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az anyagok fellrasználhatóságát
anyagoknál j ellenrzőck
Ezzel a kettősséggel meg lehetett oldani azt,
hogy egyrészt a gyógyszertár gyógyszervizsgálati
szempontból továbbra is meg tuC!jon felelni feladatának, n1ás1észt a n1űszeres és egyéb inode1n
analitikai módszerek bevétele a gyógyszerkönyvbe
lehetővé tette, hogy a gyógyszerkönyv lépést
tudjon tarta11i a gyógyszerészi kémia fejlődésé,; el.
Már előre lehet látni, hogy a VI Magyar
Gyógyszerkönyvben) a1nel:y11ek kezdő munk:álatai
most indultak meg, az újabb eljárások még nagyobb szerepet fognak játszani.
Végezetül meg kívánom említeni, hogy a gyógy·
szerek vizsgálatával kapcsolatos eljárások nagy
részének kidolgozása - ezek közül szá1nos n1ódszert több külföldi gyógyszerkönyv is átvett magyar egyete1ni és tudo1ná11yos kutató intézetek
(OKI stb ) ilyen irányú kutatómunkájának ered·
1nénye
illetően

(Eöt"ös Loiánd Tudomány Egyetem, Sze1rntlen és
Analítikai IUmíai Intézet, Budapest VIII, JJfúzeuni
kö1 út 4/b.)

GYÓGYSZERÉSZET ÉS A KÉMIA
D'I. T ÉGH A.-~VT AL egyetemi tanár, a Gyóg:yszr:1 és7 Szakcsoport clr ülo::énck ho718szól8:::n
d1 S eh u 1 e k Elemér bcszá1nolójához

.Az osztálytitkári beszámolóhoz és a Gyógy·
·szerészeti Bizottság beszán1olójához 11ozzászólya.i
elsősorban 111cg kell köszö1111ö111 a inagyar gyóg:yszcrószck átfogó szer\'.·ezete: a. Gyógysze1~ész
Szakcsoport nevében is a I\:.é1niai Tudon1án:yok
()sztáJ.yának azt a segítséget, hogJr a. gyógysze.részet tudon1á11yos probJén1áival e bizottságon keresztül foglalkozik és hogy az eJ111últ év őszén
rendezett III Gyógyszer ész Nagy gyűléshez hat·
lratós erkölcsi támogatást nyújtott .
.A gs·óg:yszerészet az utóbbi két évszázadba.11 a
rnodern_ kén1ia hajnalkorában vitathata.tlanul igen
tisztes szerepet töltött be és a g~yógysze1tá1i la.borató1iun1okba11 ringott a inai fejlett gyógyszeripar
bölcsője is Ezért a gyóg}' szer készítés fügalo111köréből, annak problematikájából és tudo1nán,yos
törel{\·éseiből a g·yógyszerészet maga ii:yilván nen1
"Az alkaln1azott ké1nia ol:yan
rek_eszthető ki
különleges ágának tekinthető, amely lassan már
új, önálló határtudományként bontakozik ki,
összefoglal\Ta a te1111észettudon1ár1yokból, n1iíszaki
tudomá11,:·okból és r1en1 ke\·ésbé az orv-ostudon:ián3 okból '111ü1dazt anll a gy ógy szerk:észítésre, a
gyóg:ysze1ek eltartására, valanll11t a gyógyszerek
·viz8gálatára ,„011atkozik
.Az a ltözös alap, an1el3Te felépít-.,-e a gyógyszerészet a botanikától kezdve a. sze1,;-es szh1tézisig,. a biológiától a. gyógyszer vizsgálatig: a
111űan:yag fBlhasz11álásától az üzerni i11jekció- \Tagy
tabletta-gy-ártás tech11ológiai p1oblé1nájáig, ,:-agyis
lilÜrtla.zt, aliÜ a gyógJ t3Zerrel fOgia.ll{ozhat, minteg,~
közös ne,,ezőn egybefoglal, sen1nú egyéb, 1.nint a
s.
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folsorolt problémákkal foglalkozó tudományág,,k
kémiai összefüggése, illetőleg azok egymást ki·
egészítő szoros l{én1iai kapcsolata A gyógyszerészet11e]{ ez a lté111iai alapja, inelybe11 a fitok:én1ia:
bioké111ia: fizikai-ké1nia, k:olloidika, az analitikai
kémia speciális fejezetei ta1 toz11ak: éppe11 az
utóbbi évtizedekben alakult ki. Azóta szilárdulha·
tott 111cg, an1ióta i1erncsak: az analitikai ké1niá11ak,
ha11en1 a fizilcai-kén1iának és a kolloidik:á11ak
mindegyre mélyebbre hatoló vizsgáló és kutató
1nódszerei la.sRa11 n1á1 JehetDvé teszik, hog:y a
gyógysze1 kéRzítés é\ századOs cn1piriájának tudo111án3TOS háttere feltáruljon, és így az a 1nerő
próbá1gr.tásból tudon1ányos kuta.tó n1unká\: á fejlődhessék
.A_ tudo1nányos

gyógyszerészet tehát ol:r tág
fOgalon1, hogv abba a gvógynövé1TynemesítéstőJ
kezdve„ a gyógJ-sze1-ek eltartására használl1ató
1111'.ía-nyagoknak a gyógyszerstabilitását befOlJTásoló
hatása ta.nuI1ná11yozásáig sok 111inden beletartozik J-\_ tudon1ányos gyóg;yszerészet ug,-yanakkor
annak l{öszönhotj létét, 11ogy élt a 111oder11 te1n1észcttudo111ár•yok adta k:utató eszközök 11:-;rújtotta lehetőségekkel s alkaln1azza is e k:utató
módszereket E módszerek pedig túlnyomó többségükben ké-rniai jellegiíek:. Ebhe11 az értelen1ben
tekinthetjük alkalmazott kémiának a gyógyszerészetet, a g_yógyszerkészítést, a g:yógyszervizsgálatot,
Kérem ezenfelül a tisztelt Kémiai Osztályt,
I1og)' Gj- úg.) szt1~szeti Bizotti,á.gá11ak lliüllkáját
abból a szen1ponthól értékelje, hogy az a" tern1é-
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szettudományo k és műszaki tudományok gyógyszervonatkozá sú tudományos kérdéseit összefoglalva és ápolva, reális összekötő kapocs lehessen
mind az elméleti, mind a gyakorlati orvostudományok felé,
Az osztálytitkári beszámolóhoz, valamint a
Gyógyszerészeti Bizottság elnökének beszámolój ához csatlakozva, tisztelettel teszem meg az alábbi
javaslatokat:
Hivassék egybe a Kémiai Tudományok Osz-,
tálya Gyógyszerészeti Bizottsága rendezésében
referátum jellegű vagy ankétszerű ülés a gyógyszerkészítés egy-egy kiemelkedő kérdéséről. Ilyen
ülések témájául szabad legyen egy-két gondolatot
felvetnem, pl. :

4„ évfolyam 7. szám

1 Hazai gyógynövényte rmesztés,
2 Gyógyszerstab ilitási kérdések
egyrészt nagyipari megvilágításba n,
.. másrészt gyógyszertári szemszögből
3 Osszefüggés a gyógyszerhatá s és a gyógyszeralakok fizikai-kémiai, kolloidikai sajátságai között,
Befejezésül szabad legyen kérnem a gyógyszerellátás mind népgazdasági, mind népegészségügyi
jelentőségére tekintettel, hogy a gyógyszerkészítéssel foglalkozók részére a külföldi tapasztalatcserékre nagyobb lehetőség nyíljék

(Budapesti Orvostudornányi Egyetem Gyógyszerb!zi
Kérniai Intézet, Budapest, VIII, P1tSkin idea
1.1-13)

GONDOLATOK TÍZ ÉV TÁVLATÁBÓL
SZABÓ PÁL igazgató

Tíz év l. történelem lassanpergő homokóráján
nem nagy idő, és szinte egy röpke másodpercnek
számít, de egy ember életében mégis soknak
tűnik, föleg akkor, ha megáll egy pillanatra az
élet rnhanó forgatagában tíz esztendő mérföldkövénél és számotvet önmagával
Tíz év elegendő ahhoz, hogy egy újszülött 'folcseperedjék, hogy a hetyke és még meggondolatlan fiatalember megkomolyodj ék, a ma még
élete delét élő ember őszülő halántékkal ébredjen,,
De elég ahhoz is, hogy egy új társadalmi rendszer
megszilárduljon, új városok, gyárak létesüljenek
a tegnap még kopár földterületen, és soha nem
tapasztalt politikai és gazdasági eredmények
szülesse11ek

A tudomány mai fejlődése mellett nem is kell
tíz év ahhoz, hogy az ember elhagyja ezt a „sárgolyót" és új bimdalmat teremtsen magának a
de
világmindenség valamely más pontján, ahhoz sem kell már tíz év, hogy az emberiség földi
prnblémáin és fájdalmain mind anyagi, jóléti,
mind egészségügyi problémáiban lényeges változások szülessenek
Te gyógyszertári dolgozó! Munkád és elfoglaltságod mellett vajon észrevetted-e a körülötted
zajló életet, - azokat a hatalmas politikai, gazdasági, szociális és kulturális eredményeket, melyek szocializmust építő hazánkban egész népünket és dolgozó társadahnunko n keresztül Téged
is érintenek közvetlenül vagy közvetett formában!
Ma, amikor pártunk és kormányunk a rnunkásosztál:r és a vele szövetséges parasztság, a haladó
értehniség, egyszóval népünk minden egyes tagja
hazánk felvirágoztatásán, az egyre növekvő gazdasági, jóléti és kulturális igények kielégítésén
dolgozik, vizsgáljuk meg együtt, vajon mi gyógyszertári és központi dolgozók megtettünk-e mindent azért, hogy e nemes küzdelemből teljes erő
vel kivegyük részünket, esetleg a táraasztal
melletti komoly elfoglaltságon, a gyógyszerellát ás
nemes feladatán túl is.

Ahhoz, !,agy ezt a kérdést reálisan vizsgálhassuk, egynéhány mondattal vissza kell térnünk
az 1950 . évi júliusi államosítási időszakra, melyből kiindulva szinte évenként tudjuk lemérni
a múltban megtett utat, leszűrni a jelent és ebből
adódóan megszabni az előttünk álló feladatokat
A gyógyszertára k államosítása időszakában hármas feladat előtt állottunk :
L Biztosítani a gyógyszerellát ás zavartalanságát az új körühnények között
2 Őrködni a társadalmi tulajdon felett, molynek birtokosa egész népünk lett
3, A Gyógyszertári Központ dolgozóit bevonni
a szocializmus építésébe.
A gyógyszerellát ás zavartalanságá nak megteremtéséhez nem volt elegendő az 1950-es állapotok
közt levő korszerűtlen gyógyszertár hálózat, a
gyógyszertára kban talált silány felszerelés, de
az államosításkor átvett gyógyszer memiyisége
sem Meg kellett indítani a gyógyszerellát ás teljes
átszervezését„ J(i tagadná nia niár az e té1e11 elé1t
hatalmas eredményeket, melyek a gyógyszergyártásban, vagy hálózatfejleszt és terén államunknak
több milliárd forintjába kerültek tíz év alatt ?
Hamarosan rájöttünk azonba11 arra, l1ogy a
fonti alapvető feladat ellátásához nem elég csak
a tárgyi feltételeket megteremteni, hanem keresnünk kell mögöttük az „embert'', akire a feladat
elvégzése hárul, és akit a kapitalista szektorból
a szocialista szektorba való hirtelen átállítás és az
államosítási rendelet végrehajtása során előfordult
hibák átmenetileg megzavartak
Arra is rájöttünk, hogy a napi munka megy a
maga útján Az ellenőrzések szándékos szabálytalanságot nem mutattak, azonban a hálózat
dolgozói és elsősorban a volt tulajdonosok bizonytalanságb an éltek, de bizalmatlanság volt
tapasztalható a központ és a hálózat dolgozói
között is
Nem hiányoztak a vállalat életéből az intrikák
sem, melyek még jobban rontották az amúg\is
súlyos légkört. Rádöbbentünk hamarosan arra,

